
 

               Mateřská škola Chrášťany 27, Český Brod, okres Kolín 

 tel.: 314 00 10 58; IČ: 71 00 91 08; e-mail.: ms.chrastany27@seznam.cz 

 

  Vnitřní směrnice č. 6 – Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

 Přijímání dětí se řídí § 34 zákona a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o  

     předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Do Mateřské školy Chrášťany, Chrášťany 27 okres Kolín (dále jen 

mateřská škola) se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.    

     Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po   

     dni, kdy děti dosáhnou pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. roku věku od  

     Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělávají v mateřské škole zřízené 

     obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž mají děti místo trvalého pobytu. 

      O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy. 

     Po přijetí dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce povinen za dítě uhradit úplatu za  

     předškolní vzdělávání ve výši 200,-Kč / měsíc. Poslední ročník předškolního vzdělávání je 

     bezúplatný, rovněž tak je bezúplatné vzdělávání pro děti s odkladem povinné školní docházky.   

      Pokud dítě nenastoupí v měsíci září, je i v tomto případě zákonný zástupce 

     povinen uhradit úplatu – na písemnou žádost může ředitelka školy úplatu do doby nástupu dítěte 

     snížit až na polovinu stanovené částky. 

 Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při 

     rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, 

     kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu 

     maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 

     vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v níže 

     uvedeném pořadí: 

      

 

1. dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího 

    kalendářního roku (pro děti, které dosáhnou pátého roku věku, je předškolní  

    vzdělávání povinné    

2. dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky 

3. trvalý pobyt dítěte v obci (spádových obcích), v které mateřská škola sídlí 

4. věk dítěte, jeho psychická a fyzická zralost (dosažení třetího roku věku dítěte 

    k 31.8.2020)    

5. výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (nejvyšší povolená  

    kapacita)   

        

  
O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci vyrozumění nejpozději do 30 dnů od podání 

 žádosti (od zahájení správního řízení). 

 

 

 

V Chrášťanech 31.1.2020       …………………………..
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